
ผลงานที่ภาคภูมิใจปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนอนุบาลเมอืงใหม่ชลบุร ี

 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คัดเลือกให้ ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ ให้เป็นนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2556  

2. รางวัลทุนการศึกษาความประพฤติดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จ านวน 6 ทุน ได้แก่ 
 ด.ญ.ณัฐชานันท์ โกมลวัฒนพงษ์ ด.ช.สิทธิกร ชิณกะธรรม ด.ช.ณัฐปกรณ์ ทองนวด 
 ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน ด.ญ.พลอยนภัส ถวิลหา 
3. โครงงานทดสอบ Pre – Gifted & EP ประจ าปี 2556 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบ     ทั่ว

ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ด.ญ.ศรุตา ศรีเจริญ ได้รับ 

1) ใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP ประเภทคะแนนรวม ป.2 ได้อันดับที่ 3       
ของภาคตะวันออก 

2) ใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP ประเภทคะแนนรวม ป.2 ได้อันดับที่ 1      ของ
จังหวัดชลบุรี 

3.2 ด.ช.ยศพนธ์ มโนวรกุล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP ประเภทคะแนนรวม 
ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดชลบุรี 

3.3 ด.ช.สิทธิกร วิชกิจ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP ประเภทคะแนนรวม ป.3 
ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี  

3.4 ด.ญ.ธมน สุวรรณอ าไพ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP ประเภทคะแนนรวม 
ป.3 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดชลบุรี 

3.8 ด.ญ.พิชามณชุ์ ศรีหาพรม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP ประเภทคะแนนรวม 
ป.5 ได้อันดับที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดชลบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่    ด.ญ.

พรชนก บุญมี  ด.ญ.ภรภัทร ภุมรินทร์ และด.ญ.ศศิธร  ศศิวิเชียรพจน์ 
1.2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 ได้แก่ ครูสิริบล  มุกดาม่วง 
2. การแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 16 ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม  จัดโดย
กระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ญ.ชนิกานต์  มณีสุวรรณ  ด.ช.สิทธิกร วิชกิจ  
ด.ช.วัชรพล แสงพลอยสุข ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ ด.ช.วรพัชร บุญขวาง ด.ญ.ศศิธร ศศิวิเชียรพจน์ 



3. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ 

4. การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2557 
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ญ.พรชนก บุญมี 
และด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ 

5. การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจ าประเทศไทย ได้รับเกียรติ
บัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ ด.ญ.พัทธมน ช านาญเศรษฐกุล ด.ญ.นฤมล กองทอง 
ด.ช.วิวรรธน์ งามเลิศ 

6. โครงงานทดสอบ Pre – Gifted & EP ประจ าปี 2556 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบ     ทั่ว
ประเทศ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ได้อันดับที่ 1 ของ
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด.ญ.สาธิดา อมรธรรมสิน 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้น  ป.4-6 ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ด.ญ.พีรดา         

จารุพนานนท์ ด.ญ.นภัสภรณ์  จินดาสุข ด.ญ.กันตินันท์ พงษ์ธานี 
1.2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่   

นางสาวพิมพ์ญาฎา นูพิมพ์ 
1.3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ได้แก ่ด.ญ.นภัสนันท์ ผสมทรัพย์ 
2. การแข่งขันในงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจ าปี 2556 ระหว่าง

วันที่ 3 - 5 ก.ค.56 ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ในรายการต่างๆ ต่อไปนี้ 
2.1 การประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.พีรดา จารุพนานนท์ 

ด.ญ.นภัสภรณ์  จินดาสุข ด.ญ.กันตินันท์ พงษ์ธานี 
2.2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ครูพิมพ์ญาฎา นูพิมพ์ 

3. โครงการ “ทายปริศนาร้อยกรอง” (โจ๊กปริศนา) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2556 วันที่ 29 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี    ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ ด.ญ.อริยาภรณ์ สว่าง
ศิลป์ 

4. การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จัดโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ครูพิมพ์ญาฎา นูพิมพ์ 

5. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 การประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นป.2  
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กนิษฐ์กัน บังคม 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.บุณย์สุดา ขุนเณร 



 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.มิญชะญา ยังให้ผล 
4.2 การประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จารุรัมภา บุตรศรี 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อาภากิติพัฒน์ สกุลเบิกไพร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.พันธ์ธีรา ดิสธรรม 

4.3 การประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.5 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา สัญชยานุกูล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณัฐติยาภรณ์ ชมกระแสสินธุ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร เลี่ยงฮะ 

4.4 การประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.6 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ปวิญาญ์ คุ้มแก้ว 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.นภัสภรณ์  จินดาสุข 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ศุภกานต์ คงจตุรฤกษ์ 

4.5 การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ป.3 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นภัสสร คงจตุรฤกษ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.บูรพา สุกใส  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.พัทธดนย์ สีม่วง 

4.6 การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.รรัญยา แถมเปลี่ยน 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.กิตติพงศ์ สุระประเสริฐ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.สิรวิชญ์กร ทองค า 

6. การประกวดงานเขียน หัวข้อ “หนังสือในดวงใจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัย  รักการอ่านในเด็ก 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จัดโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา สัญชญานุกูล 

7. การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนสันติ
ราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงิน
รางวัล 1000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว  
และเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ด.ญ.พลอยนภัส ถวิลหา ด.ญ.สุพัชชา อินทนู ด.ญ.จารุรัมภา บุตรศรี 
ด.ช.ธนทร วงษ์ธนาภร ด.ช.สิทธิกร วิชกิจ ด.ญ.อ าไพ ไทยแก้ว 

8. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ญ.พิชามญชุ์ ศรีหาพรม 

9. การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ วันลอยกระทง เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2556 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ทานตะวัน  วัชรธาตุมณฑล 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.นฤมล  กองทอง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา สัญชยานุกูล 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อาภานุช จันนก ด.ญ.วศินี รังสิกวานิช ด.ญ.อารยา ทรัพย์สินทวีสุข 
 
 



10. การแข่งขันในรายการต่างๆ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2556 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่   
ชลบุรี  

 10.1 การประกวดเรียงความ   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.มิญชะญา ยังให้ผล 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.บุณย์สุดา ขุนเณร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช.ศราวุฒิ ค าทอง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พลอยพิภัส  อาภรณ์หิรัญ 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.บุญฑริกา วิมานนท์ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช.สิรภพ ถาวรยิ่ง 
   รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ณัฐนันท์ ลิ้มประเสริฐ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ดิสธรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา สัญชยานุกูล 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ทานตะวัน วัชรธาตุมณฑล 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.พรชนิตว์ อุดมเดช 
   รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ธนภัทร รักตะสุวรรณ ด.ญ.ชยามุก ไชยวงศ์ภา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ศิวาพร นาคภักดี 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.พลอยนภัส ถวิลหา 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.แพรวา ฤกษ์โหรา 
  10.2 การประกวดคัดลายมือ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สุฑามาศ นกจันทร ์
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ชิตชนก สายส าอางค์ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร บุปผาพันธ์ 
  10.3 การประกวดแต่งกาพย์ยานี 11 
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.วิวรรธน์ งามเลิศ  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ทานตะวัน  วัชรธาตุมณฑล 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธิดารัตน์  มุ่งธัญญา 
   รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อภิญญารัตน์  เฉลิมเลี่ยมทอง ด.ช.วงศธร เดิมขุนทด  
11. การแข่งขันในงานแสดงผลงานนักเรียนสู่สาธารณชน “ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57          ณ 

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 11.1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย ระดับชั้น ป.4-6  
   1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อริยาภรณ์ สว่างศิลป์ ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว 
   2) ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ ด.ญ.ศิรินยาพร แดนตะโคตร 
 11.2 การแข่งขันคัดลายมือ 
   1) ระดับชั้นป.1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ฐิตารีย์ ศรีระกิจ 
   2) ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร ปิยะนีรนาท 
   3) ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ 
   4) ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อรวรรณ สีเคน 



12. การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 ในการแข่งขันวิชาการ “โครงการวันวิชาการ” โรงเรียนเทศบาลอินท 
      ปัญญา วัดใหญ่อินทราราม ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  

ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร ปิยะนีรนาท 
13. โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย จัดโดยราชบัณฑิตยสถาน ได้มอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” 

รางวัลชมเชยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2556  เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 56 ให้แก่ ด.ญ.ณัฐรัตน์    เมือง
แก้ว และมอบเกียรติบัตรผู้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะ
การใช้ภาษาไทย ให้แก่ นางดรุณรักษ์ เบญจมังคลารักษ์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ ด.ญ.เจตหทัย ผลสุก ด.ญ.ชิษณามดี สุนทรสวัสดิ์ ด.ช.วีรชัย พรมมาส 
1.2 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว 
1.3 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กะรัต เกิดกล้า 
1.4 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ ครูวสันต์ เมาโมรี 
1.5 การประกวดการแสดงละครภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

ด.ญ.พัชรศรณ์  สุนทรานุสร ด.ญ.วิชญารัตน์ ศิริสวัสดิ์  ด.ญ.ธันยชนก ราชแสง 
ด.ญ.พนิตนันท์  โครตเพชร ด.ญ.ธนิสร  สัมฤทธิ์  ด.ญ.ณภัทร เลี่ยงฮะ 
ด.ช.ธิติกร เนตรสังข์ ด.ช.จารุกร  จูตะกานนท์  ด.ช.ศิขรินทร์ เรืองเดช 

1.6 การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ด.ญ.ลฏาภา ใช้ฮวดเจริญ ด.ญ.อภิญญารัตน์ เฉลิมเลี่ยมทอง    ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ 
ด.ญ.สุพัชชา อินทนู ด.ญ.อิสริยา เกิดกล้า  ด.ญ.นัทธมน ช านาญเศรษฐกุล  
ด.ญ.ศิวาพร นาคภักดี ด.ช.ธนดล พะโรศิลป์  ด.ช.ธนธรรศ พรมจันทร์ 

2. การแข่งขันในงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจ าปี 2556 ระหว่าง
วันที่ 3 - 5 ก.ค.56 ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ในรายการต่างๆ ต่อไปนี้ 
2.1 การประกวดการแสดงละครภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

ด.ญ.พัชรศรณ์  สุนทรานุสร ด.ญ.วิชญารัตน์ ศิริสวัสดิ์  ด.ญ.ธันยชนก ราชแสง 
ด.ญ.พนิตนันท์  โครตเพชร ด.ญ.ธนิสร  สัมฤทธิ์  ด.ญ.ณภัทร เลี่ยงฮะ 

       ด.ช.ธิติกร เนตรสังข์ ด.ช.จารุกร  จูตะกานนท์  ด.ช.ศิขรินทร์ เรืองเดช 
2.2 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ระดับประถมศึกษา) ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กะรัต เกิดกล้า 
2.3 การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ 

ด.ญ.ลฏาภา ใช้ฮวดเจริญ  ด.ญ.อภิญญารัตน์ เฉลิมเลี่ยมทอง    ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ 
ด.ญ.สุพัชชา อินทนู ด.ญ.อิสริยา เกิดกล้า ด.ญ.นัทธมน ช านาญเศรษฐกุล  
ด.ญ.ศิวาพร นาคภักดี ด.ช.ธนดล พะโรศิลป์ ด.ช.ธนธรรศ พรมจันทร์ 

2.4 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว 
 



3. การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน จัดโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ชนกนันท์ บูรณเจริญกิจ 

4. งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2556 มีรายการแข่งขัน
ดังต่อไปนี้ 
4.1 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ระดับประถมศึกษา) ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

ด.ญ.กะรัต เกิดกล้า 
4.2 การประกวดการแสดงละครภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

ด.ญ.พัชรศรณ์  สุนทรานุสร ด.ญ.วิชญารัตน์ ศิริสวัสดิ์  ด.ญ.ธันยชนก ราชแสง 
ด.ญ.พนิตนันท์  โครตเพชร ด.ญ.ธนิสร  สัมฤทธิ์  ด.ญ.ณภัทร เลี่ยงฮะ 

       ด.ช.ธิติกร เนตรสังข์  ด.ช.จารุกร  จูตะกานนท์  ด.ช.ศิขรินทร์ เรืองเดช 
5. การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 รอบเจียระไนเพชร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556 ณ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินทุนการศึกษา 2000 บาท ได้แก่ 
เด็กหญิงเอมี่ สุกัลญา ทริปป์ เกียรติบัตรครูผู้สอนที่เอาใจใส่ดูแลส่งเสริมความสามารถนักเรียนได้รับรางวัล
รอบเพชรยอดมงกุฏ ได้แก่ ครูนวลละออ หรรษา และ -เกียรติบัตรผู้ปกครอง ผู้ให้ความส าคัญกับการศึกษา 
เอาใจใส่สนับสนุนบุตรได้รับรางวัล ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ได้แก่ นายวิลเลียม เจมส์ ทริปป์ 

6. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 
 6.1 การประกวดการ์ดวันแม่ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.บันฑิตา สุขใส 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ปณาลี คุณาวิริยะสิริ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธรากร ภัทระวโรตม์ 

6.2 การประกวดการ์ดวันแม่ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.2 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชุติมณฑน์ วันทอง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ลลิล ชัยสุวรรณ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.เกรโกร ศรีทองกุล 

6.3 การประกวดการ์ดวันแม่ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.3 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ดนใจ แวงวรรณ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.วัชรพล แสงพลอยสุข 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.รัชพล ทรัพย์สิน  

6.4 การประกวดการ์ดวันแม่ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. นิชานันท์ สาครรัตน์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ภัทรมล เพ็งพันธ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.อรจิรา พ่วงรักษ์ 

6.5 การประกวดการ์ดวันแม่ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.5 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชัญญา ปัญญาดิลกพงษ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา สัชยานุกูล 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจิตตานนนท์ 
 
 



6.6 การประกวดการ์ดวันแม่ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อภิชญา ชัยนภาเวทย์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ. ศิวพร นาคภักดี 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ณัฐนิชา ยิ่งวุฒิวรกุล 

7. การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556     ณ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่                ด.ญ.
จุฑาทิพย์ จันพร   ด.ญ.ลฎาภา  ใช้ฮวดเจริญ  ด.ญ.อภิชญา  ชัยนภาเวทย์  ด.ญ.ชัญญา ปัญญาดิลกพงษ์  
ด.ญ.ธนภร  ศุภญาโณทัย  ด.ญ.พัทธ์ธีรา ดิสธรรม  ด.ญ.ธันชนก  ราชแสง 

8. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ช.ณัฐ 
ตันติราพันธ์ 

9. การประกวดคัดลายมือ เพลงวันลอยกระทง (ภาษาอังกฤษ) เนื่องใจกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา  2556 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ธนภัทร รักตะสุวรรณ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.วิวรรธน์  งามเลิศ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.พชรมล ตามกลาง 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อรวรรณ สีเคน ด.ญ.จิรัชญา สัญชยานุกูล ด.ญ.ณภัทร เลี่ยงฮะ 
10. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีนจากภาพ งานนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ CTC & PBS 2013” จัดโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 
200 บาท ได้แก่ ด.ญ.ณัฐติยากรณ์ ชมกระแสร์สินธุ์ ด.ญ.ชญามุก ไชยวงศ์ภา 

11. โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ’57 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2557  
11.1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่         

ด.ญ.สุพัชชา อินทนู ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว ด.ญ.ชนิดาภา เรืองศรี ด.ญ.อภิญญารัตน์ เฉลิมเลี่ยมทอง 
ด.ญ.ญาสุมิน แสวงหาทรัพย์  

11.2 การแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม         
การแข่งขัน ได้แก่ ด.ช.นรินทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

         ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวสันต์  เมาโมรี ครูระวีวรรณ เย็นยิ่ง 
12. การแข่งขันในงานแสดงผลงานนักเรียนสู่สาธารณชน “ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57           

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 12.1 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
  ด.ช.นรินทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 12.2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีนจากภาพ ระดับชั้นป.4-6  
  1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.รักชนก เกิดอยู่ ด.ญ.ณัฐณิชา งามสม 
  2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ชยามุก ไชยวงศ์ภา ด.ญ.ณัฐติยากรณ์          

ชมกระแสสินธุ์ 
 12.3 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ริว อิชิกิ บุปผา 



13. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Contest) ระดับชั้นป.4-6 ในการแข่งขันวิชาการ 
“โครงการวันวิชาการ” โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทราราม ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันที่ 26 ก.พ. 57 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.สุพัชชา อินทนู 

14. โครงงานทดสอบ Pre – Gifted & EP ประจ าปี 2556 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบ     
ทั่วประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

   14.1 ด.ญ.ศรุตา ศรีเจริญ ได้รับ 
  1) ใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ 

2) ใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออก 

3) ใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด
ชลบุรี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. การประกวดประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ประจ าปีการศึกษา 2556 จัดโดยธนาคารโรงเรียน

อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พลวัฒน์ ปรุงปัญญา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.วิทวัส สุขประเสริฐ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.อุดมพร เข็มกลัดนาค 

2. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร ถาวร  ด.ญ.ญาดา กลุ่มยา ด.ญ.อภิรตา นันตา 
2.2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ครูณัฐปภัสร์ จันทร์ศรี 
3. รางวัลนักเรียนผู้มีความประพฤติดี ประจ าเดือนมิถุนายน 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ 

ด.ญ.บุณย์สุดา ขุนเณร  ด.ญ.ศรุตา ศรีเจริญ ด.ญ.วินิชา บัวบาน ด.ช.ศราวุฒิ ค าทอง 
ด.ญ.มิญชะญา ยังให้ผล ด.ญ.ธนัชญา ปิยานิธิวัฒน์  ด.ญ.จิรัชญา พ้นภัยพาล 

4. โครงการอบรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556       ณ 
ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
ด.ญ.วิชญารัตน์  ศิริสวัสดิ์  ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจิตตานนท์ ด.ญ.อรวรรณ สีเคน 
ด.ญ.ชญามุก ไชยวงศ์ภา   ด.ญ.นราพร เสือหลง  ด.ญ.มนัสนันท์ มานะเจริญวณิช  ด.ญ.ปิยาภัสร์ บุญตา 

5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มหาเถรสมาคม ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้    จัด
กิจกรรมเดินปฏิบัติธรรมน าความรู้ (Walk Rally) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงาน           วัน
อาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 56 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ด.ญ.เบญจญากร ช่างสอน และ
ด.ญ.อาภากิตติพัฒน์ สกุลเบิกไพร 

6. การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องแก้วเจ้าจอม อาคารองค์การบริหาร      ส่วน
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ประถมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจิตตานนท์ ด.ญ.อรวรรณ สีเคน  ด.ญ.นราพร เสือหลง ด . ญ .
มนัสนันท์ มานะเจริญวณิช ด.ญ.ศรินรัตน์ อภิเดชรุ่งเรือง 



7. งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม -คุณธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนด้ านพระพุทธศาสนา            
ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 56 
ณ วัดใหญ่อินทราราม นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลดัง  รายการ
ต่อไปนี้ 
7.1 การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่     

ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจิตตานนท์ ด.ญ.อรวรรณ สีเคน ด.ญ.ชญามุก ไชยวงศ์ภา ด.ญ.นราพร เสือหลง        
ด .ญ .มนั สนั นท์  มานะ เจริญวณิช  ด .ญ .ปิ ย าภัส ร์  บุญตา  ด .ญ .ศริ นรั ตน์  อภิ เ ดชรุ่ ง เ รื อ ง                          
ด.ญ.จุฑามาศ นิติการ ด.ญ.ณภัทร กิตติรัตนากร 

7.2 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่    
ด.ญ.จิรัชยา ม่วงกล่ า ด.ญ.พิชญาภัคร์ ธรรมสถิต 

7.3 การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อ าไพ ไทยแก้ว 
7.4 การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อาภากิตติพัฒน์ 

สกุลเบิกไพร 
8. กิจกรรมการประกวดค าขวัญรักการออม ประจ าปีการศึกษา 2556 จัดโดยธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่

ชลบุรี มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ด.ญ.ชัญญา  ปัญญาดิลกพงษ์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร  เลี่ยงฮะ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.พัณณิตา  ทินยากร 

9. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม
แก้วเจ้าจอม ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  
ด .ญ . ธ นภ รณ์  ม งคลจิ ต ต านน ท์   ด .ญ . น ร าพร  เ สื อหล ง   ด . ญ . ศ ริ น รั ต น์  อ ภิ เ ด ช รุ่ ง เ รื อ ง                         
ด.ญ.มนัสนันท์ มานะเจริญวณิช  ด.ญ.อรวรรณ สีเคน   

10. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2556 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
ด.ช.สิทธิกร วิชกิจ   ด.ญ.ปัณทิตา  ศรีสง่าชัย   ด.ญ.สุภิสรา  ข าส าราญ   ด.ญ.ปาญญ์รัตน์ ภาพลงาม 
ด.ญ.อริยาภรณ์  สว่างศิลป์    ด.ญ.ณัฐรัตน์  เมืองแก้ว   ด.ญ.ศศิธร  ศศิวิเชียรพจน์  ด.ช.ธนพล  สว่างพงษ ์

11. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัต รเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่          
ด.ญ.ณัฐรินทร์ ต่อรุ่งเรืองกิจ 

12. การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนสตรี
วิทยา กรุงเทพมหานคร จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิร่มฉัตร ได้รับเกียติบัตรรางวัลชมเชย เหรียญที่
ระลึก พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ธมน  สุวรรณอ าไพ  

 และเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่  ด.ญ.วิชญาพร เจียมมะเริ ง  ด.ญ.จารุรัมภา บุตรศรี                        
ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว ด.ช.ธนพล สว่างพงษ์ ด.ญ.ปัณฑิตา ศรีสง่าชัย 

 



13. การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 
2556 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนตัวแทนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับ
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

    ได้แก่   
1. ด.ช.ชานนท์  สุขสอาด 
2. ด.ญ.สาริศา พัฒนสิงห์ 
3. ด.ญ.ณภัทร ปิยะนีรนาท 
4. ด.ญ.นภัสสร คงจตุรฤกษ์ 
5. ด.ญ.กะรัต  เกิดกล้า 
6. ด.ญ.ปิยาภัสร์ บุญตา 
7. ด.ช.วิวรรธน์ งามเลิศ 
8. ด.ญ.พิชญาภัคร์  ธรรมสถิต 
9. ด.ญ.จิรัชญา ม่วงกล่ า 

14. การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ในงานนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ CTC & PBS 2013” จัดโดย
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ได้รับรางวัลชมเชย และทุนการศึกษา 400 บาท
ได้แก่ ด.ญ.อรวรรณ สีเคน ด.ญ.ศรินรัตน์ อภิเดชรุ่งเรือง ด.ญ.นราพร เสือหลง ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจิตตา
นนท์ 

15. การแข่งขันวิชาการ “โครงการวันวิชาการ” โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทราราม ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 มีรายละเอียดดังนี้ 
15.1 การแข่งขันต่อจิ๊กซอร์ ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ยุทธนา นุชพันธ์ 
15.2 การแข่งขันต่อจิ๊กซอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา ม่วงกล่ า 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

ด.ญ.อริยาภรณ์ สว่างศิลป์  ด.ญ.ศิรินยาพร แดนตะโครต  ด.ญ.ธัญญานุช ปรมดิลก 
1.2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ ครูนครินทร์ อ่ิมสวาสดิ์ 
2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕6 ระหว่างวันที่  ๑๕– ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕6  

ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีรายการแข่งขันต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 กิจกรรมอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงธมน  สุวรรณอ าไพ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงดนใจ  วัชราพลเมฆ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงปัณทิตา  ศรีสง่า 
 
 
 



2.2 กิจกรรมอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายวรพัชร  บุญขวาง 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายบวรวิชญ์  ค าประไพ 
2.3 กิจกรรมจรวดร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพศวีร์  พิสุทธิ์ชัยกุล 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอริสา  สุนทรวงค์ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงทิราภรณ์  จันทร์ด า   
2.4 กิจกรรมจรวดขวดน้ า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวิชญารัตน์  ศิริสวัสดิ์   
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงธนิสร  สัมฤทธิ์ 
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์ธารา 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายพีรภัทร  มั่งคั่ง 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงรยาพร  ลือชา 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายนฤพนธ์  บุญมาก 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายบุญฤทธิ์  หิริพงศธร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายปวริศ  กวมทรัพท์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายกตฏารณ์  อินทวิเชียร 

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ช.วิวรรธน์  งามเลิศ 

4. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา ถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม       
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม      
การแข่งขัน ได้แก่ ด.ญ.ธมน สุวรรณอ าไพ ด.ญ.ดนใจ วัชราพลเมฆ ด.ญ.ปัณทิตา ศรีสง่าชัย  ด.ช.ธีรภัทร      
อัศวนนท์วิวัฒน์ ด.ช.วรพัชร บุญขวาง ด.ช.บวรวิชญ์ ค าประไพ 

5. การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2557 
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ญ.อริยาภรณ์  สว่าง
ศิลป์ ด.ญ.ณัฐรัตน์ เมืองแก้ว 

6. โครงงานทดสอบ Pre – Gifted & EP ประจ าปี 2556 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบ     ทั่ว
ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 ด.ญ.ธนพร หนองคูน้อย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี 
6.2 ด.ญ.ธมน สุวรรณอ าไพ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี 
6.3 ด.ญ.จารุรัมภา บุตรศรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณท าคะแนน Pre–Gifted & EP วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 

ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. การแข่งขันกีฬาเทควันโดบ้านบึงแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านบึง

อุตสาหกรรมนุเคราะห์ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลดังนี้ 
1.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทชาย 7 – 8 ปี 25 - 28 กิโลกรัมขึ้นไป (มือพิเศษ) 

ได้แก่ ด.ช.ธนกฤต วิรัชพันธุ์ 
1.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทชาย 9 – 10 ปี 45 กิโลกรัมขึ้นไป (มือพิเศษ) 

ได้แก่ ด.ช.จิรภัทร จันทกนกากร 
1.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทชาย 9 – 10 ปี D 30 – 33 พิเศษ ได้แก่ ด.ช. 

พสิษฐ์ แก้วพิลา 
1.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทหญิง 9 – 10 ปี 24 - 27 กิโลกรัม (มือพิเศษ) 

ได้แก่ ด.ญ.ฐิตาภรณ์ เอี๊ยบกงไชย 
1.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทชาย 10 – 12 ปี 28 - 31 กิโลกรัม (มือใหม่) 

ได้แก่ ด.ช.ชิษณุพงศ์ สวัสดิ์วงษ์ 
2. การแข่งขันฟุตบอล "บ้านสวนคัพ" ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2556 ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านสวน ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
ด.ช.เดชขจร  รื่นเริง  ด.ช.พิชญุตม์  ค าเครือ  ด.ช.อารยะ  ไตรลังคะ 
ด.ช.นราธิป  ตะเลิงกุล  ด.ช.ศักย์ศร สวัสดิ์พงศ์ธาดา ด.ช.ศิวกร  ศิริ 
ด.ช.วีรศิลป์  เพิ่มพูนผล ด.ช.สมชาย แวงวรรณ  ด.ช.นันทกร ทิพย์ธารา 
ด.ช.ชัยธวัช  แซ่ตั๊น  ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์  ด.ช.ธรากร  ประสงค์ด ี
ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน 

3. การแข่งขันฟุตบอลในรายการ "เสม็ดคัพ" ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ 
โรงเรียนวัดเสม็ด ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่    
ด.ช.เดชขจร  รื่นเริง  ด.ช.พิชญุตม์  ค าเครือ  ด.ช.อารยะ  ไตรลังคะ 
ด.ช.นราธิป  ตะเลิงกุล  ด.ช.ศักย์ศร สวัสดิ์พงศ์ธาดา ด.ช.ศิวกร  ศิริ 
ด.ช.วีรศิลป์  เพิ่มพูนผล ด.ช.สมชาย แวงวรรณ  ด.ช.นันทกร ทิพย์ธารา 
ด.ช.ชัยธวัช  แซ่ตั๊น  ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์  ด.ช.ธรากร  ประสงค์ดี 
ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน 

4. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่  ด.ญ.ธนพล  บูรณะธัญ  ด.ช.ณฐภัทร  มั่งฟัก  ด.ช.ณัฐพล  หลงสมบุญ 
4.2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รางวัลรอง

ชนะเลิศ ได้แก่ ครูอาทิตย์  แสนธิ 
5. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 2 สิงหาคม 

2556 จัดโดยกองทัพอากาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทนนิส หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมเหรียญรางวัล ได้แก่ ด.ญ.นิชานัน สาครรัตน์ 

 



6. การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2556 ระหว่าง
วันที่ 2 – 4 กันยายน 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.1 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  
 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ศิวัช  ด้วงเงิน 
 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ 
 ประเภทชายคู่ อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.บวรวิชญ์ ค าประไพ และ 
      ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน 
 ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ และ 
      ด.ญ.นันทิชา พิชญ์สกุล 

ประเภทคู่ผสม อายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ 
ประเภทคู่ผสม อายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.บวรวิชญ์ ค าประไพ และ   
ด.ญ.ปณิชา อุไรงาม 

6.2 การแข่งขันแบดมินตัน  
ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ภัทรชัย เพ็งแก้ว 

6.3 การแข่งขันหมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.รมณ  ศุภธนกร 
6.4 การแข่งขันกรีฑา  

วิ่ง 60 เมตร ชาย อายุ 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ด ารงศักดิ์ พัฒนสิน 
      วิ่ง 80 เมตร ชาย อายุ 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ด.ช.ด ารงศักดิ์  พัฒนสิน 

7. การแข่งขันว่ายน้ า AMATA – YWCA แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคม YWCA กรุงเทพ ศูนย์ชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2556 ณ สระว่ายน้ าสมาคม YWCA กรุงเทพ ศูนย์ชลบุรี ได้รับถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง 7 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญและเหรียญทองแดง 1 เหรียญ) ได้แก่ 
ด.ช.พิชชากร โพธิ์ทอง 

8. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่  ด.ญ.พิมพ์พรรษา 
สมบัติก าจรกุล 

9. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในโครงการแข่งขันกีฬา “นักเรียนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์” 
ประจ าปี 2556  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จัดโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ด.ช.เดชขจร  รื่นเริง ด.ช.พิชญุตม์  ค าเครือ   ด.ช.อารยะ  ไตลังคะ  ด.ช.จตุพล  พันธ์ชัยทิพย์   
ด.ช.นราธิป  ตะเลิงกุล  ด.ช.ศักย์ศร  สวัสดิ์พงศ์ธาดา  ด.ช.วีรศิลป์  เพิ่มพูนผล  ด.ช.นันทกร  ทิพย์ธารา 
ด.ช.ชัยธวัช  แซ่ตั๊น  ด.ช.ธรากร  ประสงค์ดี  ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน  ด.ช.จตุพล  พันธ์ชัยทิพย์  
ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์  ด.ช.วชิรวิชญ์  สีเหมือนบัว  ด.ช.ชวิศ  จันทร์สว่าง 

    และยังเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ และได้รับรางวัลต่อไปนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอล “บ้านปึกคัพ” รุ่นอายุ 12 ปี 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล “การแข่งขันกีฬานักเรียนชุมชนสัมพันธ์”  รุ่นอายุ 12 ปี 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล “การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี”  รุ่นอายุ 10 ปี 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล “การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี”  รุ่นอายุ 12 ปี 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรากหญ้าระหว่างโรงเรียน  รุ่นอายุ 12 ปี 



10. การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน อมตะซ็อคเกอร์ จูเนียร์ คัพ 2013 พรีเซนเต็ด บาย ซีแพค ระดับ
ประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. – 15 ก.ย. 56 ณ อมตะซ็อคเกอร์สเตเดียม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  

ด.ช.ชัยธวัช  แซ่ตั๊น   
ด.ช.นันทกร  ทิพย์ธารา 
ด.ช.เดชขจร  รื่นเริง 
ด.ช.วีรศิลป์  เพิ่มพูนผล   
ด.ช.จตุพล  พันธ์ชัยทิพย์ 
ด.ช.อารยะ  ไตลังคะ   
ด.ช.ศักย์ศร  สวัสดิ์พงศ์ธาดา 
ด.ช.พิชญุตม์  ค าเครือ    
ด.ช.ธรากร  ประสงค์ดี   

11. การแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 1 ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การค้าตึกคอม ชลบุรี จัด
โดยศูนย์การค้าตึกคอม จ.ชลบุรี และการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2556 
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

 ด.ญ.ภคพร   เปรมธรรมกร ด.ญ.ภัทรภร  สง่าวิทยากุล ด.ญ.ปิยมาศ  สังข์อยุทธ 
 ด.ญ.กัญจน์ฉัตร  วิญญา ด.ญ.สุพิชญา  สิงห์พริ้ง  ด.ญ.จิตจุฑา  ทองบุญรอด 
 ด.ญ.ณันฑิชา  วรรณวิศาล ด.ญ.ชญาพร  ยิ้มชื่น  ด.ญ.พิมพ์พิมณวรรณ  ยานะชัย 
 ด.ญ.ปฑิตญาดา  ศรีเทพ ด.ญ.ถาวรีย์  แก้วมณีโชติ  ด.ญ.ปิยรินทร์  พวงดี 
12. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ 
    ด.ช.ธนกฤต  ผาสุก  ด.ช.ทักษะ  ทิพย์เกสร  ด.ช.นนทรี  ข าอ่อน 
    ด.ช.สุกฤษฎิ์  โสวรรณี  ด.ช.นิภัทร์  อิสมาเอล  ด.ช.วีรภาพ  อาจารีย์ 
    ด.ช.คอนเนอร์  พันธุ์รัช แชตวิน  ด.ช.ณัฐปกรณ์  ทองนวด  ด.ช.อภิวัฒน์  จันทร์อินทร์ 
    ด.ช.ณัฏฐกร  ชูชื่น  
13. การแข่งขันว่ายน้ า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วย นายจาตุรนต์ ฉายแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สระว่ายน้ าบ้านกล้วย ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2556  
1) ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 4 ประเภทชาย รุ่นอายุ 7 ปี กลุ่ม B ได้แก่   
    ด.ช.อัครปราชญ์  วันอารีย์ 
2) ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ ๒ ประเภทชาย รุ่นอายุ 9 ปี กลุ่ม C ได้แก่ 
    ด.ช.อัครพล  วันอารีย์ 
3) ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 2 ประเภทชาย รุ่นอายุ 8 ปี กลุ่ม C ได้แก่  
    ด.ช.พิชชากร  โพธิ์ทอง 
4) ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 5 ประเภทชาย รุ่นอายุ 8 ปี กลุ่ม C ได้แก่ 

         ด.ช.นภธร  กรีวัชรินทร์ 
14. โครงการฝึกอบรมสัมมนา สอนทักษะกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสระดับรากหญ้า รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2556 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติ
บัตรเขา้ร่วมโครงการ ได้แก่ 

 ด.ช.บวรวิชญ์  ค าประไพ  ด.ช.นิติภูมิ  วิมานนท์  ด.ช.ศิวัช  ด้วงเงิน  ด.ญ.นันทิชา พิชญ์สกุล 
 ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ  ด.ญ.ปณิชา อุไรงาม  ด.ช.สิทธิเดช  ภาณุอังกูร  ด.ช.ณัชชอิทธิ์  บุนกาลกุล 



 ด.ญ.ธิษณาพัชญ์  อุมา  ด.ช.ภีมพล  วุ้นวงษ์  ด.ช.มณัฐศักดิ์  เพชรทัด   
 ครูผู้ควบคุมและร่วมอบรม ได้แก่ ครูปรีดา คุ้ยร้านหญ้า ครูน้ าฝน พิทักษ์โรจนกุล 
15. การแข่งขันเทควันโด อุตรดิตถ์แชมเปี้ยนชิพ 2013 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 

พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์กีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศต่อสู้
ทีมชาย-หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี อันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ช.วิจัย จางศิริกุล  

16. การแข่งขันวิชาการ “โครงการวันวิชาการ” โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทราราม ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 มีรายละเอียดดังนี้ 

 16.1 การแข่งขันกระโดดเชือกเร็ว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
      ด.ญ.เบญญาภา  สุวรรณชัยรบ 
 16.2 การแข่งขันกระโดดเชือกเร็ว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
      ด.ช.ด ารงศักดิ์  พัฒน์สิน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเภท Lego ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย "TTRC 

ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2013" ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 จัดโดยสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ญ.อิสริยา  เกิดกล้า ด.ญ.
กะรัต  เกิดกล้า  ด.ญ.ปวิญาญ์  คุ้มแก้ว 

2. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ได้แก่ ครูทิพย์ประภา  อัคคะปัญญาพงศ์ 
2.2 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ ด.ญ.ทิพรัตน์  ทองประกอบ   ด.ญ.นฤมล กองทอง   ด.ญ.ณัฐณิชา  ยิ่งวุฒิวรกุล 
3. กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 

3.1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ช่อมะลิวันแม่ ระดับชั้นป.5 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ปรินดา ขันธ์แก้ว  ด.ญ.สิริวรรณ วัฒนกุลัง  ด.ช.วิวรรธน์  งามเลิศ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.นฤมล กองทอง ด.ญ.ธาดารัตน์ มุ่งธัญญา  

 ด.ญ.พิชญาภัคร์ ธรรมสถิตย์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ชัญญา ปัญญาดิลกพงษ์ ด.ญ.ริว อิชิกิ บุปผา             .

ด.ญ.ณภัสนันท์ เอื้อรักษ์โอฬาร 
3.2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ช่อมะลิวันแม่ ระดับชั้นป.6 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กุลธิดา สร้อยจิตร ด.ญ.ภัทรวดี ดาวบริบูรณ์ ด.ญ.อริยาภรณ์ สว่างศิลป์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.กะรัต เกิดกล้า ด.ญ.อิสริยา เกิดกล้า ด.ญ.ภรภัทร ภุมรินทร์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปภาดา เข็มกลัดนาค ด.ญ.รวิสรา สว่างชล ด.ญ.พิมพ์ชนก    
     ขันทอง 

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่  ด.ช.วีรชัย   
พรมมาส 



5. การแข่งขันในโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ระดับจังหวัด ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา จัดโดยจังหวัดชลบุรี นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร ถาวร ด.ญ.ญาดา กลุ่มยา    
ด.ญ.อภิรตา นันตา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวารุณี จันพร 

6. การแข่งขันในรายการต่างๆ เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
 การประกวดประดิษฐ์กระทง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชัญญา  สุขจิตต์  ด.ญ.จิดาภา  สุขสงวน  ด.ญ.ฐานิดา ศรีวิสุทธิ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ณิชา ยิ้มนาค  ด.ญ.ธนภรณ์  ทิพย์สุวรรณ  ด.ญ.จุฑาภัค  ชาญช านิ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.อภิชญา  หอมหวล ด.ญ.ฐิตาภรณ์  เอ๊ียบกงไชย ด.ญ.ปาญญ์รัตน์ ภาพลงาม 

รางวัลชมเชย ๑ ได้แก่ ด.ญ.ชนิกานต์ ไมตรีจิตต์ ด.ญ.วิชญาพร เจียนมะเริง ด.ญ.จุฑาทิพย์ จันพร 
รางวัลชมเชย ๒ ได้แก่ ด.ญ.ธนภร ตรีโลเกศกุล ด.ญ.ปาลิตา ขวัญสวัสดิ์ ด.ญ.สยากร เชยเล็ก    

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔  
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กมลนัยน์ แหก้าน  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ช.โสฬส ยิ้มภักดี 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.บุณฑริกา วิมานนท์ 

รางวัลชมเชย ๑ ได้แก่ ด.ญ.ลภัสรดา โพธิพิทักษ์ 
รางวัลชมเชย ๒ ได้แก่ ด.ญ.พัทธ์ธีรา เอ่ียมผา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  

    ประเภทสร้างสรรค์ 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธัญญานุช ปรมดิลก 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.วศินี รังสิกวานิช 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.โสภิตนภา พงษ์ศรี 

รางวัลชมเชย ๑ ได้แก่ ด.ช.เกริกพันธ์ ชุติเนตร 
รางวัลชมเชย ๒ ได้แก่ ด.ญ.สิริวรรณ วัฒนกุลัง 

   ประเภทสวยงาม 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ริว อิชิกิ บุปผา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.อภีษฎา คงยศ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.สุภัชญา สมบูรณ์ถานะ 

รางวัลชมเชย ๑ ได้แก่ ด.ญ.ณิชดา มาแก้ว 
รางวัลชมเชย ๒ ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา ม่วงกล่ า 
รางวัลชมเชย ๓ ได้แก่ ด.ญ.พิมพ์พรรษา สมบัติก าจรกุล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พรชนก เนื่องจ านงค์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.อิสริยาภรณ์ สว่างศิลป์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร ถาวร 

รางวัลชมเชย ๑ ได้แก่ ด.ญ.แพรวา ฤกษ์โหรา 
รางวัลชมเชย ๒ ได้แก่ ด.ญ.ปวิญาญ์  คุ้มแก้ว 
 
 



7. การแข่งขันในรายการต่างๆ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  
 7.1 การประกวด ฉีก ตัด ปะ ดอกพุทธรักษา (ระดับชั้นอนุบาล) 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นิศาชล กองทอง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.เมธาพร บึงไกร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.กานชนก ปิยะกาญจน์ 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.วรัมพร สารุสิทธิ์ ด.ญ.จิรวดี แฟงเมือง  ด.ช.ธนวัฒน์ ผลชีวิน ด.ญ.นันทิดา บัวโทน        
                        ด.ญ.ธัญญลักษณ์ สายบุญรอด 
7.2 การประกวดประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พิชญาภัคร์ ธรรมสถิต ด.ญ.นฤมล กองทอง ด.ญ.ธาดารัตน์ มุ่งธัญญา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ริว อิชิกิ บุปผา ด.ญ.ณภัทร เลี่ยงฮะ ด.ญ.ชัญญา ปัญญาดิลกพงษ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.อภีษฎา คงยศ ด.ญ.ธนภร ศุภญาโณทัย ด.ญ.พิมพ์พรรษา สมบัติก าจรกุล 
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อรวรรณ สีเคน ด.ญ.รมิตา บวรธรกิจศิลป์ ด.ญ.สุภัชญา สมบูรณ์ถานะ 
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.วิวรรธน์ งามเลิศ ด.ญ.สิริวรรณ วัฒนกุลัง ด.ญ.ปรินดา ขันธ์แก้ว 

8. การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ในงานแสดงผลงานนักเรียน 
    สู่สาธารณชน “ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับรางวัล 
    ชมเชย ได้แก่ ด.ช.ชนาธิป บุตรศรี  
9. การประกวด “ต าส้มต า ลีลา” ในการแข่งขันวิชาการ “โครงการวันวิชาการ” โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา           วัด

ใหญ่อินทราราม ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.นทีธร  
    เงื่อมผา และด.ญ.อรอนงค์ นิลพันธ์ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. การแข่งขันทางวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ณัฐสิทธิ์ องค์เจริญ 

ด.ช.ภานุพงษ์ หูวิเชียร ด.ช.จิรายุ เพ็งจันทร์ 
1.2 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กัลยา  เพชรเกิด  ด.ญ.โซฟียะห์  มะหลี  ด.ญ.กชพรรณ  ทองสุก  ด.ญ.เบญญาภา  
สุวรรณชัยรบ  ด.ญ.ชยามุก  ไชยวงศ์ภา ด.ญ.ณภัทร กิตติรัตนากร  ด.ญ.ณัชชา ทองประกอบ  ด.ญ.
อินท์ชลิตา วุฒิวงศ์โยธิน  ด.ญ.กัญภัท  พิทักษ์ชลเดช 

1.3 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.นราพร  เสือหลง  ด.ญ.จินดารัตน์ คุ้มทรัพย์  ด.ญ.ลภัสรดา โพธิพิทักษ์  ด.ญ.ฐิติ
รัตน์ ศรีสลวยกุล  ด.ญ.กชพร  ทองจันทา  ด.ญ.ภคนันท์  ศรีโฉม  ด.ญ.รุ่งทิพย์  มโนรัตน์ ด.ญ.พูลนภัส
พร  อนันต์นาวีนุสรณ์  ด.ญ.คณัสนันท์ สมประเสริฐ 

1.4 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.จุฑาภัค 
ชาญช านิ  ด.ญ.ชนม์สิตา สมพีรพันธ์ 

1.5 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ได้แก่ ครูมลชัย ปุจฉาการ 
 



2. การแข่งขันในงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจ าปี 2556 ระหว่าง
วันที่ 3 - 5 ก.ค.56 ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ในรายการการประกวด
โครงงานศิลปะ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ณัฐสิทธิ์ องค์เจริญ ด.ช.จิรายุ เพ็งจันทร์ 
และด.ช.ภานุพงษ์ หูวิเชียร 

3. การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 33 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวงเครื่องสายผสม 
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.ปุณยวีร์  ลิ้มประเสริฐ  ด.ญ.กุลธิดา  สร้อยจิตร  ด.ญ.แพรพลอย  แวงวรรณ  
ด.ญ.ชัญญา  สุขจิตต์  ด.ญ.พรชนก บุญมี  ด.ช.เมธาสิทธิ์  ทับทิม  ด.ญ.วิมลพักตร์  สาสุนทร  ด.ญ.พัทธมน  
ช านาญเศรษฐกุล  ด.ญ.ศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง  ด.ญ.จิราพร  งามประดิษฐ์ 

4. กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2556  
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ศุภกาณต์  โทรพงษ์พันธุ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ด.ช.ศรัณย์ คงด า 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.รชยา ม่วงอ่อน 

4.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.กฤตภาส  ชินศิริวัฒนา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ธนกร  กองทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.บุญย์สุดา ขุนเณร 

4.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จุฑาภัค ชาญช านิ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ชนม์สิตา  สมพีรพันธุ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปาลิตา  ขวัญสวัสดิ์ 

4.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณิชกานต์  แก้วมณี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.บัวชมพู  ชยางศุ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.กุลโรจน์  อุปมา 

4.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา สัญชยานุกูล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ปิยาภัสร์ บุญตา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจิตตานนท์ 

5. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ประจ าปี 2556 จัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติ
บัตรและเงินรางวัล ได้แก่ ด.ญ.นราพร  เสือหลง  ด.ญ.จินดารัตน์ คุ้มทรัพย์  ด.ญ.ลภัสรดา โพธิพิทักษ์  ด.ญ.
ฐิติรัตน์ ศรีสลวยกุล  ด.ญ.กชพร  ทองจันทา  ด.ญ.ภคนันท์  ศรีโฉม  ด.ญ.รุ่งทิพย์  มโนรัตน์ ด.ญ.พูลนภัสพร  
อนันต์นาวีนุสรณ์  ด.ญ.วารุณี  เที่ยงธรรม  ด.ช.ชนินทร์ หิรัญเถกิงพันธ์ 

6. การประกวด Dance ในกิจกรรม Infinity Dance ในงานไฮลักซ์วีโก้แชมป์ แชมป์หนึบเหนือชั้น สเปเชียล 
เดย์ จัดโดย บริษัทโตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ โชว์รูม โตโยต้า เจริญยนต์
ชลบุรี จ ากัด ส่งเข้าแข่งขันท้ังสิ้น 2 ทีม ได้รับรางวัลดังนี้ 



6.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม MMC DACNE 3 ได้แก่ ด.ญ.สิริวรรณ  วัฒนกุลัง       ด.ญ.
อรอนงค์ นิลพันธ์  ด.ญ.ประภัสสร  บริบูรณ์   ด.ญ.ณัชดาภรณ์  สงนอก ด.ญ.นริศรา ทองพูล    ด.ญ.
พรชนก เนื่องจ านงค์ ด.ญ.อาริยา แก้วเทพ  ด.ญ.ปภาดา เข็ดขัดนาค 

6.2 ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ ทีม MMC DACNE 1 ได้แก่ ด.ญ.ภคนันท์  ศรีโฉม  ด.ญ.รุ่งทิพย์ มโนรัตน์  ด.ญ.
กชพร  ทองจันทา  ด.ญ.พูลนภัสพร อนันต์นาวีนุสรณ์  ด.ญ.จินดารัตน์ คุ้มทรัพย์ ด.ญ.ฐิติรัตน์  ศรีสลวย
กุล  ด.ญ.วารุณี เที่ยงธรรม  ด.ช.ชนินทร์ หิรัญเถกิงพันธ์ ด.ช.นภสินธุ์ บ ารุงศักดิ์ 

7. โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ (เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ) ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ต.
อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีรายการแข่งขันต่างๆ ต่อไปนี้ 
7.1 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา 
 ได้รับโล่รางวัลชมเชยและเงินทุนการศึกษา ได้แก่ ด.ญ.ปิยาภัสร์ บุญตา 
 ได้รับโล่รางวัลชมเชยและเงินทุนการศึกษา ได้แก่ ด.ญ.จิรัชญา สัญชยานุกูล 
7.2 การประกวดร้องเพลง ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศและเงินทุนการศึกษา 1500 บาท ได้แก่ ด.ญ.นราพร  เสือ

หลง 
8. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม-คุณธรรม ระดับประถมศึกษา ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม 

และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 56 ณ วัดใหญ่อินทราราม ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 พร้อมทุนการศึษา ได้แก่ ด.ญ.นราพร เสือหลง 

9. การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพประกอบหนังสือท่ีประทับใจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสัย  รัก
การอ่านในเด็ก จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จัดโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ได้แก่ ด.ญ.ปิยาภัสร์ บุญตา และ ด.ญ.วรรณรดา 
ช านาญ 

10. โครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักเรียน
ตัวแทนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ญ.พรชนิตว์ อุดมเดช 

11. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม-คุณธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 ในงานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองชันษา 100 ปี สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง    
จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
ประถมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.นราพร เสือหลง 

12. การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ วันลอยกระทง เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ศรัณย์  คงด า 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ธรากร ภัทระวโรตม์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.โชติกา เทพษร 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.กฤตภาส ชินศิริวัฒนา 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร บุปผาพันธ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช.คุณัช วิชัยสกุล 
 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธนภรณ์  มงคลจิตตานนท์ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ธิดารัตน์  มุ่งธัญญา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ธิษณามดี  สุนทรสวัสดิ์ 

รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.วศินี รังสิกวานิช  ด.ญ.ริว อิชิกิ บุปผา ด.ญ.ปุณยวีร์ ลิ้มประเสริฐ ด.ญ.ชัญญา ปัญญาดิลกพงษ์ 
13. กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ “สีสันแห่งสายน้ า มหกรรมวันลอยกระทง” ประจ าปี 2556 จัดโดยเทศบาล

ต าบลดอนหัวฬ่อ ณ บริเวณสวนสุขภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ได้แก่ ด.ญ.ญาณิชา สนธิเดชขจิตพร 

14. การแข่งขันในรายการต่างๆ เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 
ชลบุรี  

   14.1 การประกวดระบายสีภาพ  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  

   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ศุภวิชญ์  ธนุการ  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ณัฐพงศ์ มักทรัพย์ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธรากร ภัทระวโรตน์ 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.กฤตภาส ชินศิริวัฒนา  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.นภธร กรีวัชรินทร์ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ศรุตา ศรีเจริญ 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.อุดมกิตต์ สุรเวช 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ชัญญา สุขจิตต์ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.นภัทร คงสิงห์เฮง 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐติยากรณ์ ชมกระแสสินธุ์ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.วศินี รังสิกวานิช 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.นิติภูมิ วิมานนท์ 
   รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ธนภัทร กัลสุมาโส ด.ช.วีรชัย พรมมาส  
  14.2 การประกวดวาดภาพระบายสี 

  ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1  
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชมพูพิชชยา ประมาณ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ธิรดา ภัทระโรตม์ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.นาราดา แจ่มแสง 
  รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.สุวพิชญ์ มาลารัตน์ ด.ช.อิรวัฒน์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ                               
                                             ด.ญ.จิดาภา สุนารักษ์ ด.ญ.ภูริชญา จิตติวัฒนพงษ์ ด.ญ.อรปภา ทั่งทอง 

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3  
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ประภาพร หงษ์ไธสง 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ณัฐปกรณ์ ทองนวด 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ชาลิสา ภูบุญเพ่ิม 



รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ปวริศา หลิว ด.ช.รีออน อิชิกิ บุปผา ด.ญ.พลอยใส เขียวชอุ่ม       
ด.ช.พงศ์สิริ นาวีรัตนวิทยา ด.ญ.กรกานต์ บุญมาค า 

  14.3 การประกวดการ์ดบรรยายความรักต่อพ่อ 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ทิราภรณ์ จันทร์ค า  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.สุภิสรา ข าส าราญ 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ฐานิดา ศรีวิสุทธิ์ 
   รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ปวริศ กุมลม 
15. การแข่งขันวาดภาพระบายสีในรายการ P-Pac & Global Art National Competition 2013          “My  

Invention” เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 56 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.ยศพนธ์ มโนวรกุล 
16. การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานแสดงผลงานนักเรียนสู่สาธารณชน “ราชพฤกษ์วิชาการ    

ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นราพร เสือ
หลง 

17. การแข่งขันวิชาการ “โครงการวันวิชาการ” โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทราราม ประจ าปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 57 มีรายละเอียดดังนี้ 
17.1 การประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป.1-2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.กฤตภาส ชินศิริวัฒนา 
17.2 การประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป.5-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธนภรณ์ มงคลจิต

ตานนท์   
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